
 راهنمای داوران 

و  اییدارسال نم knh@shmu.ac.ir رزومه خود را به پست الکترونیکی مجله به آدرسجهت عضویت به عنوان داور مجله ابتدا می بایست 

 عنوان داور ثبت نام و عضو داورهای مجله شوید.  اپس از تایید سردبیر در وب سایت مجله ب

 مراحل انجام داوری مقاله:

گردد که پس از مشاهده ایمیل د ایمیلی جهت اطالع رسانی برای شما ارسال میشوای جهت داوری به کارتابل شما ارسال میپس از اینکه مقاله

 مراحل زیر را دنبال می کنید:

 وارد پروفایل خود در وب سایت مجله شوید. -1

را ببینید. روی مقاله کلیلک نمایید تا وارد جدید توانید مقاله می tasksمده است. با کلیک روی لینک آتعداد کارهای شما  tasksدر قسمت  -2

 مراحل داوری شوید. 

 

 مقاله از داوری( Requestمرحله اول ) -1شکل 

خواهد پذیرش یا عدم پذیرش و از شما می تاریخ انجام داوری و ... آمده استعنوان مقاله، چکیده، و (: در این مرحله Request)اول  همرحل

صورت کار داوری خاتمه و در غیر اینشده ( Guidelinesکه داوری را قبول نمایید وارد مرحله دوم )داوری مقاله را اعالم نمایید. در صورتی

 یابد.می

mailto:knh@shmu.ac.ir


  ( از داوری مقالهGuidelinesمرحله دوم ) -2شکل 

  .آمده استدر این مرحله راهنمای داوری مقاله  (:Guidelinesمرحله دوم )

 وارد مرحله سوم می شوید. Continue to step #3پس از مطالعه با کلیک روی دکمه 

 

  ( از داوری مقالهDownload & Reviewمرحله سوم ) -3شکل 

 ،می توانید فایل کامل مقاله را دانلود و پس از بررسی Review Filesدر قسمت ن مرحله در ای(: Download & Reviewمرحله سوم )

 وارد نمایید.  Reviewنظرات خود را در قسمت 

 

  بارگذاری فایل داوری در مرحله سوم -4شکل 

 ارسال فایل توسط داور

 دانلود فایل مقاله

 های خود را وارد نماییم.توانیم کامنتدر این قسمت می



 (.4می توانید فایل را بارگذاری نمایید )شکل  Uploadچنانچه نیاز دارید کامنتهایی را به صورت فایل ارسال نمایید در قسمت 

 

 داوری در مرحله سومثبت نظر نهایی  -5شکل 

 

 کلیلک نمایید Submit Reviewانتخاب نموده و روی دکمه  Recommendationدر نهایت در این مرحله نظر نهای خود را در قسمت 

 .(5)شکل 

 

 (Completionمرحله چهارم ) -6شکل 

 

 (: به شما تبریک و خسته نباشید می گوییم. مراحل داوری مقاله با موفقیت به پایان رسید.  Completionمرحله چهارم )

 

 انتخاب نظر نهایی


